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Kompakt méretű, mégis nagy teljesítményű
Erőteljesebb porfelszívás* és PowerCyclone 5 technológia

A Philips PowerPro Compact porszívó több port szív fel* és annak 99,9%-át

kiszűri a padlók, illetve a levegő tisztasága érdekében. Az erőteljes körkörös

mechanizmus és a kifinomult kialakítás féken tartja a port, még kiürítéskor is.

Figyelemre méltó takarítási eredmények

A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez el egyszerre

A PowerCyclone 5 technológia különválasztja a port és a levegőt

99,9%-os porfelszívás* a kiváló tisztítóteljesítményért

900 W-os motor a nagy szívóteljesítményért

Egyszerű tisztítás

Az ActiveLock csatlakozásokkal könnyen alkalmazkodik minden feladathoz

Nagy méretű kerekek a jobb mozgathatóság érdekében

Egy kézzel is kiüríthető a por könnyű kezelhetősége érdekében

Puha kefe a fogantyúba beépítve, mely mindig készen áll a használatra

Clean air légszűrő rendszer

Az Allergy H13 szűrőrendszer felfogja a finom por több mint 99,9%-át
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Fénypontok

TriActive szívófej

A TriActive szívófej 3 tisztítási műveletet végez

el egyszerre: 1) Speciális talpával gyengéden a

szőnyeg szálai közé hatolva a szálak tövéből is

eltávolítja a port. 2) az elején lévő nyíláson át a

nagyobb szennyeződéseket is felszippantja.

3) A bal és jobb oldalsó levegőcsatornái

felszedik a közvetlenül a bútorok és a fal

mellett lévő port és piszkot is.

Erőteljes cyclone működés

Az egyedülálló PowerCyclone 5 technológia

felgyorsítja a levegőt körkörös légkamrájában,

hogy elválassza azt a portól. Egy erőteljes

keverő mozgás maximalizálja a légáramlás

teljesítményét a káprázatos tisztítási

teljesítmény eléréséért.

Azonnal alkalmazkodik minden feladathoz

Az ActiveLock csatlakozások azt jelentik, hogy

a csövek és a tartozékok egyszerűen a helyükre

ugranak a teleszkópos csövön a tisztítás

közben.

Nagy kerekek – jobban irányítható

A nagy kerekek sima mozgásirányítást

biztosítanak takarítás közben.

Egyszerűen és tisztán kiüríthető

A portároló egy kézzel csatlakoztatható, és

különleges formájának és sima felszínének

köszönhetően irányítja a port ürítés közben.

Lágy kefék gombnyomásra

Egy porolókefe-tartozék található közvetlenül a

fogantyúba építve, ami mindig készen áll a

bútorokhoz, lapos felületekhez és kárpitokhoz.

Allergy H13 szűrőrendszer

A teljesen szigetelt szűrőrendszer a finom

porszemek több mint 99,9%-át felfogja, köztük

a polleneket, a kisállatok szőrét és a poratkákat

– az allergiában szenvedők és azok számára,

akik a higiénia magasabb szintjét szeretnék

elérni. A szűrési szint a HEPA 13* szűrőével

egyenértékű.

99,9%-os porfelszívás*

A finom por 99,9%-át felporszívózhatja az

erőteljes szívóerőnek és a nagy teljesítményű

szívófejeknek köszönhetően.

iF FORMATERVEZÉSI DÍJ 2018 – ARANYDÍJ

IF-díjas termékek és projektek, koncepciók stb.,

melyeket a legnagyobb nevű dizájnerek

választanak ki.Az iF FORMATERVEZÉSI DÍJ

már 65 éve a különleges formatervezés

minőségi fokmérőjének számít. Az iF címke

világszerte egyet jelent a kimagasló

formatervezési szolgáltatásokkal, az iF

FORMATERVEZÉSI DÍJ pedig a világ egyik

legfontosabb formatervezési díja.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Teljesítmény

Légáram (max.): 27,8 l/mp

Bemeneti teljesítmény (IEC): 750 W

Zajszint: 76 dB

Szívóerő (max.): 16,8 kPa

Bemeneti teljesítmény (max.): 900 W

Felhasználhatóság

Hatósugár: 9 m

Hordfogantyú: Előlap

Vezetékhossz: 6 m

Csőtípus: Fém, kétrészes teleszkópos cső

Keréktípus: Gumi

Kialakítás

Szín: Csillagfehér

Szűrőrendszer

Portartály kapacitása: 1,5 L

Kimeneti levegőszűrő: Allergy H13 szűrő

Motorvédő szűrő: Mosható szűrő

Szűrési szint: HEPA13 szint**

Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok: Réstisztító szívófej,

Beépített kefe

Tartozékok tárolása: A csőbilincsen

Kiegészítő szívófej: Kemény padlószívófej

Normál szívófej: TriActive szívófej

Fenntarthatóság

Csomagolás: > 90% újrahasznosított anyag

Felhasználói kézikönyv: 100% újrahasznosított

papír

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 410 x 281 x

247 mm

Készülék tömege: 4,5 kg

Csomag méretei (H x Sz x M): 525 x 320 x

315 mm

Tartozékok

Szűrőcserekészlet: FC8010/02

 

* A PowerPro Compact FC9323/09 típussal

összehasonlítva

* A szűrési szinteket az EN60312-1-2017 szabvány szerint

tesztelik, és azok egyenértékűek a HEPA 13 szűrőével.

* 99,9%-os porfelszívás keménypadlón, réstisztító

szívófejjel (IEC62885-2).
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